
স্বাস্থ্য রুশেটিন
সব স্াস্্যবরুলটিেগুজল লেখাে িে্য nyc.gov/health –লেখুে। 
জবোমরূল্যে প্রজতজলজপসমহূ অড্গ াে লেওয়াে িে্য 311 েম্বরেরিাে করুে।

সরষণ্নতবা

http://www1.nyc.gov/site/doh/index.page


জবষণ্ণতা হল েঃুখ পাওয়াে লথরক অরেক লবশী 

• প্ররত্যরকই েঃুখ, জখটজখরট বা অজস্ে অেভুব করে| জবষণ্ণতা জভন্ন জিজেস। এটি েীর্গজেে িরে 
স্ায়ী হয়, মােরুষে আেন্দ অেভুব কোে ষেমতায় আরাত করে এবং এে িরল দেেজন্দে 
িীবরেে সারথ সামাল লেয়া জবেজক্কে হরয় যায়। 

• জবষণ্ণতা লকউ জেরি লথরক লডরক আরে ো অথবা েবু্গলতা বা অলসতাে লষেণ েয়। আপোে 
জবষণ্ণতা থাকরল লজ্া পাওয়াে লকারো কােণ লেই।

জেউইয়ক্গ বাসীে 12 িরেে মরি্য 1 
িে বয়রকেে জবষণ্ণতা আরছ।* 

*সূত্র: Belkin G, Linos N, Perlman SE, Norman C, Bassett MT. A roadmap for better mental health in 
New York City (জেউইয়ক্গ  শহরে আরো ভারলা মােজসক স্ারস্্যে একটি লোডম্যাপ)। Lancet 2016; 387:207-208.



জবষণ্নতাে সািােণ জকছু উপসর্গগুরলা হল

জবষণ্নতা আরছ এমে মােষুরেে লেরখ অসুস্ বা অসুস্ ব্যজক্ে মরতা ব্যাথা অেভুব করে ো জকন্তু 
তারেে উপসর্গ অে্যাে্য স্াস্্য সমস্যাে মরতাই আসল।

েঃুখী থারকে বা হতাশা থারক

আপজে উপরভার করেে এমে কায্গকলারপে প্রজত আগ্হ হাোরত 
থারকে

খুব বরশী বা কম রুমাি্ছরে বা খাি্ছরে

একগ্তাে অভাব বা জসদ্ান্ত জেরত সমস্যা থাকরল

এমে লকারো শাজেেীক সমস্যা যা ঠিক হরব ো

মৃতু্য বা আত্মহত্যা কোে কথা মাথায় এরসরছ

আপনবার মশ্থ্য সরষণ্নতবা থবাকশত পবাশর �সদ আপসন গত দইু সপ্বাহ 
্শর অনররত:



যজে আপজে ইজতমরি্যই জিজকতসা শুরু কজেরয় থারকে তাহরল িাো েেকাে লয সুস্ হরত 
সময় লাররব। আপোে জবশ্বস্ত ললারকরেে সরগে কথা বলা অব্যাহত োখুে এবং লবশী 
অসুজবিা হরল আপোে ডাক্ােরক িাোে।

জবষণ্নতাে জিজকতসা কো যায় 

• জবষণ্ণতা জিজকতসা কোে অরেক উপায় আরছ।

• অরেক মােষু টক লথোজপ, ওষুি লখরয়, শাজেেীকভারব সজরিয় লথরক এবং েতুে েষেতা লশখাে 
মাি্যরম উপশম লাভ করেে।

আপনবার সনশজর জনথ্য সকভবাশর 
সহবায়তবা পবাশরন
আপজে লকমে অেভুব কেরছে এবং 
জিজকতসা জবকল্পসমরূহে জবষরয় আপোে 
ডাক্ারেে সরগে কথা বলেু।

অনথ্যশদর সকভবাশর সহবায়তবা করশরন
যজে আপজে এমে কাউরক িারেে জযজে 
জবষণ্নতা অেভুব কেরছে তাহরল তাে 
সমারলািো ো করে তারক সাহায্য করুে। 
তারেেরক তারেে ডাক্ারেে সরগে লযারারযার 
কেরত অথবা NYC Well (NYC ওরয়ল) 
এ লিাে কেরত উতসাজহত করুে।

পজেরষবা খুিঁরত বা অ্যাপরয়ন্টরমন্ট জেরত সাহায্য কোে িে্য WELL জলরখ 
65173 েম্বরে পাঠাে বা NYC Well 1-888-692-9355 েম্বরে লিাে 
করুে অথবা nyc.gov/nycwell এ যাে। NYC Well লরাপেীয় ও 
জবোমরূল্যে। 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/


ডাক্ারেে সরগে কথা বলাে ছাড়া অরেক ললাক তারেে 
উপসর্গ লথরক উপশম লপরত এইসব পেরষেপ লেে:

আপোে মেপছন্দ 
জিজেস কোে িে্য সময় 

বাে কো 

মে বা মােরকে 
ব্যবহাে এড়ারো বা কম 

কো।

স্াস্্যকে খাবাে খাওয়া

আপোরক সহায়তা করেে 
এমে ললারকরেে সরগে সময় 

কাটারো

আপোে জিজকতসা প্্যাে 
অেসুেণ কো

শােীজেক ভারব সজরিয় 
থাকা

পাক্গ  বা রাছপালা 
েরয়রছ এমে সকল 
অে্যাে্য িায়রায় 

বাইরে সময় কাটারো 



সম্পেসমহূ
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জভজিট করুে nyc.gov/health/pubsসর্বশেষ স্বাস্থ্য রশুেটিন 
গ্রহণ করুন

জভজিট করুে nyc.gov/nycwellসহবায়তবা রবা একজন 
মবানসসক স্বাস্থ্য সসরবা 
প্রদবানকবারী খঁুজনু

সংশ�বাগ করবা

এই স্াস্্য বরুলটিরেে অজতজেক্ ভাষা ও অে্যাে্য অেবুাে কো স্াস্্যসামগ্ীে িে্য 
nyc.gov/health –লেখুে। আপোে জেরিে ভাষায় পজেরষবা পাওয়াে অজিকাে আপোে আরছ। 
জেউইয়ক্গ  জসটি স্াস্্যজবভাররে সব অজিস এবং জলিজেরকএই পজেরষবাগুজল জবোমরূল্য পাওয়া যায়।
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